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Om: Andragende 0881/2012 af M. Livcane, lettisk statsborger, for "Biedriba 
Lauberiete Ozolmuiza", om Letlands påståede overtrædelse af direktiv 
2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af 
miljøskader

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den lettiske regering for ikke at have gennemført direktiv 2004/35/EF 
om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader. Andrageren 
henviser specifikt til oprettelsen af den private virksomhed "SIA Lauberes bekons" i Laubere-
distriktet, der har en produktionskapacitet på 38 400 slagtesvin om året. Ifølge andrageren er 
forureningen fra denne virksomhed miljøskadelig og udgør en overtrædelse af direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Ifølge oplysningerne i andragendet forventes det eksisterende anlæg til intensiv svineavl i 
Laubere-distriktet i Letland at blive udvidet fra en kapacitet på 38 400 til 82 000 slagtesvin. 
Andrageren hævder i denne forbindelse, at direktiv 2004/35/EF omfatter princippet om, at 
forureneren ikke betaler, som er i strid med artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).

Kommissionen bemærker, at de klagepunkter, som andrageren har rejst, vedrører direktiv 
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2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader1

(direktivet om miljøansvar), direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (IPPC-direktivet), direktiv 2011/92/EF om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) og direktiv 2001/42/EF om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet).

For så vidt angår direktivet om miljøansvar forklarer Kommissionen, at direktivet indfører 
princippet om, at forureneren betaler, i overensstemmelse med artikel 191, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, jf. navnlig artikel 1 i direktivet om miljøansvar. 
Den Europæiske Unions domstol bekræftede dette i sin dom af 9. marts 2010 i sag C-378/08 
(Rada di Augusta).

Andrageren påpeger, at direktivet om miljøansvar er i strid med artikel 191, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og henviser i den forbindelse til betragtning 22 
og 20 i direktivet om miljøansvar, som i udtalelsen inkluderer "princippet om, at forureneren 
ikke betaler".

Betragtning 22 er gennemført i den retligt bindende del af direktivet i artikel 9, og betragtning 
20 i direktivets artikel 8, stk. 4, litra a). Betragtning 22 overlader anvendelsen af den retlige 
tilgang til flere skadevoldere til medlemsstaterne ("tilsidesætter ikke", artikel 9), uanset om 
der er tale om solidarisk hæftelse, proportionalt ansvar eller andre former for 
systemer/kombinationer heraf. Artikel 9 i direktivet om miljøansvar afslutter denne regel ved 
at give et specifikt eksempel på "ansvarsfordelingen mellem producenten og brugeren af 
produktet". Artikel 9 behandler derfor ikke gennemførelsen eller den manglende 
gennemførelse af princippet om, at forbrugeren betaler.

Den antagelse, som andrageren fremsætter, om at "forbrugerne af produkterne i fællesskab 
anses for at være ansvarlige for forurening af miljøet, selv om de ikke producerer" er forkert. 
Det er ikke anført i direktivet, at forbrugerne hæfter solidarisk. Direktivet om miljøansvar 
placerer kun ansvar for så vidt angår en "operatør", der udfører en "erhvervsaktivitet". Den 
"bruger", der behandles i artikel 9, er f.eks. en landbruger, som anvender pesticider, der har 
forurenet vandet, og som derved kan blive holdt ansvarlig i henhold til et strengt 
ansvarsforhold sammen med den virksomhed, der producerer pesticiderne.

Betragtning 20 (svarende til artikel 8, stk. 4, litra a) i direktivet om miljøansvar) henviser til 
den såkaldte tilladelse som ansvarsfrihedsgrund ("permit defence"). Det betyder, at operatøren 
kan fritage sig selv fra det finansielle ansvar for afhjælpende foranstaltninger, forudsat at (i) 
han kan påvise, at han ikke har gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelse (omvendt 
bevisbyrde), og at (ii) han har handlet fuldt ud i overensstemmelse med betingelserne i en 
godkendelse, der udtrykkeligt tillader den emission eller begivenhed, som har forvoldt 
skaden. I et sådant tilfælde påhviler det fortsat operatøren at (i) træffe de nødvendige 
forebyggende tiltag og bære de fulde omkostninger herfor samt (ii) træffe de nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger (men ikke bære omkostningerne, hvis førnævnte betingelser er 
opfyldt).

I modsætning til de to tilfælde i artikel 8, stk. 3, i direktiv om miljøansvar 

                                               
1 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
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("tredjepartsintervention" og "instrukser udstedt af en offentlig myndighed") er de to tilfælde i 
stk. 4 ("tilladelse som ansvarsfrihedsgrund" og "teknisk-videnskabelig viden som 
ansvarsfrihedsgrund") fakultative. Den ansvarlige operatør kan kun gøre disse krav gældende 
i henhold til strenge erstatningsansvar, hvis den pågældende medlemsstat har besluttet at 
indarbejde dem i den nationale lovgivning, som gennemfører direktivet. Letland besluttede at 
indarbejde begge krav med undtagelse af aktiviteter relateret til genetisk modificerede 
organismer (GMO'er) ligesom Estland, Skotland og Wales. Situationen er forskellig i hele 
EU, hvor næsten halvdelen af medlemsstaterne tillader de fakultative krav, og den anden 
halvdel ikke tillader dem, mens nogle få medlemsstater kun tillader et af de to krav.

På baggrund af ovenstående finder Kommissionen, at tilladelsen som ansvarsfrihedsgrund 
potentielt kan have en begrænset virkning, men at den ikke "tilsidesætter erstatningsansvaret 
ved skader" (med hensyn til at den lettiske gennemførelseslovgivning, artikel 31, stk. 9, ikke 
ville "tilsidesætte" artikel 25, stk. 4, i miljøbeskyttelseslovgivningen).

For så vidt angår andragerens påstande om sammenhængen mellem de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af direktivet om miljøansvar og den lettiske civile retsplejelov 
bemærker Kommissionen, at direktivet om miljøansvar har til formål at forebygge og 
afhjælpe miljøskader. Miljøskader defineres som skader på vand, jord eller beskyttede arter 
og naturtyper ("rene miljøskader"). Formålet med direktivet er – når skaden er indtrådt – at 
tilbageføre skadede naturressourcer (vand, land, biodiversitet) til den grundlæggende tilstand, 
som de var i, lige inden skaden indtraf. Direktivet om miljøansvar indrømmer ikke private 
parter en ret til erstatning som følge af miljøskader, idet det er en administrativ 
ansvarsordning til afhjælpning af den rene miljøskade og ikke en civilretlig ansvarsordning til 
at yde erstatning som følge af traditionelle skader (materiel skade, personskade, herunder 
helbredsskader, økonomisk tab).

Relevant national (civil) lovgivning for traditionelle skader finder dog fortsat anvendelse 
(f.eks. artikel 1779 i den lettiske retsplejelov eller artikel 92 i kodeksen for 
forvaltningsprocedurer) og er ikke bundet af Unionens eksisterende miljølovgivning. Denne 
eller anden national lovgivning, såsom som kommunalretten, kan f.eks. tage de nævnte 
lugtgener i betragtning. Medmindre andet er fastlagt, skal forventede miljømæssige virkninger 
(nitrogen, phosphor, ammonium, nitrit and nitratforurening) tages i betragtning i forbindelse 
med de betingelser, der skal fastsættes i tilladelser eller godkendelser i henhold til materiel ret 
og på EU-plan, især i henhold til IPPC-direktiverne samt i overensstemmelse med VVM-
direktivet 2011/92/EU. I modsætning til forudgående krav fungerer direktivet om miljøansvar 
hovedsageligt efterfølgende, når en miljøskade først er indtruffet, eller der er alvorlig fare 
herfor (defineret som "overvejende sandsynlighed for, at der vil indtræffe en miljøskade i den 
nærmeste fremtid).

IPPC-direktivet og VVM-direktivet finder anvendelse i forbindelse med planlægningen og 
driften af anlæg til intensiv svineavl. Kommissionen bemærker, at VVM-direktivet kræver, at 
et forslag om en bygning eller en ændring, der omfatter et anlæg til avl af 3 000 svin skal 
være underlagt en vurdering af virkningerne på miljøet eller en screeningprocedure. IPPC-
direktivet kræver, at svineavlsbedrifter med en kapacitet på 2 000 svin er underlagt en 
tilladelsesprocedure, og at offentlig deltagelse sikres i tilladelsesproceduren. IPPC-direktivet 
kræver desuden, at de kompetente myndigheder sikrer, at operatørerne opfylder 
tilladelsesbetingelserne.
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I andragerens påstande påberåbes der ikke nogen overtrædelser af VVM-direktivet, dvs. at der 
har været en proceduremæssig overtrædelse af VVM-proceduren. I andragerens påstande 
henvises der faktisk til de miljøkonsekvensvurderinger, der foretages, og de vedføjede tekniske 
bestemmelser indeholder et klart krav om, at der skal træffes foranstaltninger for at reducere 
lugten. Påstanden anfører heller ikke nogen overtrædelse af IPPC-direktivet, dvs. at den 
offentlige deltagelse ikke har været sikret i tilladelsesproceduren, klare indsigelser mod 
tilladelsesbetingelserne eller myndighedernes manglende sikring af overholdelse af 
tilladelsesbetingelserne, såsom kravene om håndtering af lugt og svineaffald.

For så vidt angår planlægning af arealanvendelse er det måske bedre at behandle dette i 
fremtidige programmer eller planer for de relevante områder i henhold til SMV-direktivet. 
Det forhold, at lokale myndigheder muligvis overvejer at opføre anlæg til svineavl, er ikke i 
sig selv en overtrædelse af EU-lovgivningen. Kommissionen spiller ikke nogen rolle eller har 
ingen retlig kompetence til at gribe ind i sådanne lokalplansbeslutninger, medmindre der 
foreligger klart bevis for, at der er sket en overtrædelse af EU-lovgivningen. 

Konklusion
På grundlag af ovenstående præcisering af arten og anvendelsesområdet for direktivet om 
miljøansvar finder Kommissionen ikke, at de relevante bestemmelser i direktivet strider imod 
artikel 191 i traktaten. Kommissionen fastslår desuden, at den i overensstemmelse med 
konklusionerne i sin rapport fra 2010 om effektiviteten af udbedringen af miljøskaderne og 
tilgængeligheden af finansielle sikkerhedsprodukter1 har til hensigt også at behandle bl.a. de 
to ovenstående fakultative krav set i lyset af erfaringerne med anvendelsen af direktivet i 
rapporten og revisionen af direktivet om miljøansvar i overensstemmelse med artikel 18, stk. 
2, i dette direktiv, der er berammet til april 2014.

Kommissionen mener, at forholdet vedrørende påstået forurening fra anlæg til svineavl under 
planlægnings-, opførelses- og driftsfasen reguleres i henhold til IPPC-direktivet og VVM-
direktivet. Andrageren har imidlertid ikke rejst spørgsmålet om gennemførelsen af disse 
direktiver ledsaget af relevante beviser.

                                               
1 COM(2010) 581 endelig, s. 11.


